
ORRA™ HASPEL INSTRUKTIONSMANUAL 

 

a.  Grattis 
b.  Bilder på komponenter 
c.  Modeller av Orra haspelrullar 
d.  Påspolning av lina 
e.  Montering av vev 
f.  Anti-Reverse 
g.  Bromsinställning 
h.  Rullens funktioner 
i.  Underhåll 
j.  Garanti och service 
 

A.  GRATTIS:   

Grattis till ditt köp av en av världens mest avancerade haspelrullar!  Kombinationen av 
lättviktsmaterial, slitstyrka och finmekanik gör Abu Garcia® det självklara valet för seriösa 
sportfiskare världen över. Dessa rullar används flitigt av tävlingsfiskare, guider, rekordsökande 
experter och sportfiskare som kräver att ha det bästa. Genom att förlita dig på Abu Garcia’s 
kvalitet och pålitlighet kommer du få ännu större glädje av ditt fiske. 
 
På följande sidor hittar du information om hur du bäst använder din nya Orra™ haspelrulle. En 
del funktioner finns bara hos vissa modeller. Läs noga igenom bruksanvisningen så du är väl 
förtrogen med varje moment innan du börjar använda din rulle. 
 
 

B.  KOMPONENTER: 

Innehåller:  
  

Bygel Vevmutterlock Vevgrepp Spole Anti-Reverse-knapp 

Vev Bromsratt Line Clip Rullfot Vevgreppslock 
 
 

 

 

 

 



 

              

 



C.  ORRA™ HASPELSERIER:   

Just som Revo® serien kombinerar Orra™ prestanda och pålitlighet med en elegant design. Med 
komponenter och spolaxel av rostfritt stål samt HPCR kullager får du bästa möjliga 
korrosionsbeständighet. Den svarvade aluminiumspolen är designad för superlina vilket innebär 
att du inte behöver någon backing. Orra™ haspelrullar finns i två serier; SX och S. 
 
 
D.  PÅSPOLNING AV LINA 

Alla Orra™ haspelrullar är designade för monofilament, super- och fluorocarbon lina. Det är du 
som sportfiskare och fiskesituationen som avgör vilken lina som för tillfället lämpar sig bäst. 

Mono- och fluorocarbonlinor 

1)   Montera rullen på spöt och låt linan löpa genom spöts linringar. Öppna bygeln och fäst linan 
på spolen med hjälp av en spolaxelknut. Linan skall läggas hårt om spolaxeln. (KLICKA HÄR för 
att se en video om hur du knyter en spolaxelknut) 

2)  Linan skall fyllas på rullen i samma riktning den är fylld på linspolen, dvs. linan skall hasplas 
av linspolen för att motverka lintvinning. Håll linan mellan tumme och pekfinger under tiden du 
fyller på upp till ca. 1,5mm under spolflänsen. Fyll inte på för mycket lina. 

 

E.  MONTERING AV VEV 

Din Orra™ haspelrulle kan användas både som vänster- och högerhandsvevad. För att byta 
vevsida, skruva av veven genom att veva motsols. Använd en bred spårskruvmejsel för att skruva 
bort vevmutterlocket på motsvarande sida. Sätt in veven där vevmutterlocket tidigare satt och 
skruva fast det medsols tills det sitter ordentligt. Placera vevmutterlocket på motsvarande sida 
och skruva fast. 

 

F.  ANTI-REVERSE 

Anti-reverse, eller backspärren, förhindrar rotorn att gå bakåt. För att koppla in backspärren skjut 
reglaget på undersidan av rullen till ”On” (mot höger). För att koppla ur för du reglaget i motsatt 
riktning. När backspärren är urkopplad kan rotorn gå åt båda håll och då alltså vevas bakåt. 

 

 

 

http://www.youtube.com/watch?v=w3TUP9XL72k


G.  BROMSINSTÄLLNING 

Kontrollera bromskraften genom att vrida på bromsratten i fronten av spolen. Vrid bromsratten 
medsols (höger) för att öka bromskraften eller motsols (vänster) för att minska densamma. 

För bästa resultat bör bromsen justeras till ca. en tredjedel av linans brottsgräns, förutom för 
superlinor. Kontrollera gärna att slirbromsen inte är för hårt ställd genom att dra ut lina med 
handen utan att linan brister. En mer exakt inställning får du genom att knyta fast linan i en våg. 
Montera rullen på spöt, dra linan genom spöts linringar, se till att backspärren är påslagen och 
sätt därefter fast linan i vågen och läs av värdet. Om du inte har en våg tillgänglig, bind fast 
linänden vid en fast punkt. Med spötoppen uppåt (ca 45 graders vinkel) lägger du press genom 
att veva. Öka bromsen gradvis till dess du bedömer att linan är nära sin brottsgräns. Lossa 
därefter bromsen genom att justera bromsratten tillbaka ca ¼ varv. 

Slirbromsen kan justeras under drillning beroende på fiskens motstånd. Vissa fiskesituationer 
kräver att bromsen justeras till ett högre värde.  

 

H.  RULLENS FUNKTIONER 

Vanlig kastteknik – Fånga upp linan och håll det mellan dit pekfinger och spöt. Fäll (öppna) 
bygelarmen. Håll spöt och rullen framför dig, för spöt bakåt så att spötoppen pekar mot en punkt 
ovanför och bakom din axel. Utan att låta rörelsen avstanna, för spöt framåt i en enda rörelse. 
Släpp pekfingergreppet samtidigt som spöt förs framåt så att betet kastas något snett uppåt mot 
målet 

 

I.  UNDERHÅLL  

Din Orra™ kräver liksom andra produkter med hög precision ett regelbundet underhåll. För att 
din rulle skall vara i toppkondition skall den göras ren och smörjas efter varje användning. Skölj 
rullen försiktigt i sötvatten . Torka den torr och smörj därefter. 

Minst en gång per säsong bör du ta isär den för noggrann rengöring och smörjning. Till din hjälp 
har du sprängskissen som bifogades med din rulle. Rullolja och rullfett finns att köpa i 
fackhandeln. Om du inte vill göra det själv står Abu Garcia Service gärna till tjänst.  Abu Garcia 
Service Center  

 

 

 

http://www.abugarcia.com/support/service
http://www.abugarcia.com/support/service


J.  GARANTI OCH SERVICE 

 
Följande garantibestämmelser gäller för Abu Garcia: Vad beträffar rullar och spön hänvisar vi 
till gällande konsumentköplag. Denna innebär att felaktigheter i varan måste reklameras inom tre 
år från inköpsdatum. I annat fall förlorar köparen rätt att åberopa felet. Vid all kontakt med 
säljaren skall köpbevis bifogas och vara märkt med inköpsdatum och säljarens firmastämpel. 
Garantin gäller endast i inköpslandet. 
 
Service: Ta för vana att sköta om din utrustning efter fisketuren så fungerar den bättre och håller 
längre. En årlig översyn är alltid bra. Vänd dig först till dina lokala återförsäljare, service och 
enklare reparationer klarar de lika bra som Abu Garcia i Svängsta. Skulle felet vara för svårt för 
återförsäljaren åtgärdar vi det snabbt. Packa din produkt i ett stabilt paket och kom ihåg att 
bifoga namn och adress samt en beskrivning hur felet uppstått eller vad du tror det beror på. Om 
du behöver ytterligare upplysningar kan du kontakta: 
 
Abu Garcia Service Sverige 
SE-376 81 Svängsta  
 
Tel: 0454-880 70 
Fax: 0454-32 35 70 
Email: seservice@purefishing.com 
 
 


